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 35 :صور 
*** 

 
 نتنياهو أراد شن حرب على غز  األسبوع الماضي لكن المستشار القضائي منعههآرتس:  .1

، أمس االثنين، عن أن رئيس الوزراء «هآرتس»تل أبيب: كشفت مصادر سياسية لصحيفة 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أراد االنتقام من القصف على أسدود خالل خطابه االنتخابي في األسبوع 
الماضي، لكنه تراجع في اللحظة األخيرة، وأن العملية العسكرية التي أرادها كانت ذات طابع 

تداعيات بعيدة المدى. وقد اضطر نتنياهو إليقافها استثنائي، من النوع الذي كان يمكن أن تكون له 
في أعقاب رأي المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اعتقد أن القرار يجب أن يتخذ 

 ؛ )المجلس الوزاري المصغر لشؤون األمن والسياسة في الحكومة(.«الكابنت»بمصادقة 
بارئيل، إن النقاش الدراماتيكي في الموضوع بدأ وقال محرر الشؤون العسكرية في الصحيفة، تسفي 

 مساء يوم الثالثاء الماضي؛ أي بعد بضع ساعات من الحدث الصادم الذي مّر على نتنياهو. 
اتهموه « أزرق أبيض»في أعقاب الحادثة تعرض نتنياهو النتقاد سياسي شديد من خصومه. رؤساء 

 «.إهانة وطنية»ت )يمين( قال إن اإلطالق كان بالتخلي عن مؤيديه، والوزير السابق نفتالي بيني
عند عودة نتنياهو من أسدود أجرى مشاورات محمومة مع رؤساء األجهزة األمنية »ويروي بارئيل أنه 

بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب. في نهاية اللقاء نشر مكتب رئيس الحكومة صورة من جلسة النقاش 
كوخافي، ورئيس الشاباك )المخابرات العامة( نداف إرغمان، ظهر فيها نتنياهو ورئيس األركان أفيف 

ورئيس الموساد )المخابرات الخارجية( يوسي كوهين، ورئيس مجلس األمن القومي مائير بن شبات، 
ورئيس االستخبارات العسكرية الجنرال تمير هايمن، والسكرتير العسكري لنتنياهو العميد آفي بلوت. 

نتنياهو لم ينشر أي تفاصيل عن المشاورات. ولكن بعد بضع ساعات  وجوههم كانت متكدرة، ومكتب
هاجم سالح الجو أهدافًا عسكرية لحماس في القطاع. وقد كان الهجوم أوسع بقليل من عمليات 
قصف أخرى في الفترة األخيرة، لكن لم تكن فيها أي إصابات، ومشكوك فيما إذا كانت قد أحدثت 

 القطاع أو أنها عززت ردع إسرائيل إزاء قيادة )حماس( في غزة.تغييرًا حقيقيًا في الوضع في 
ولكن، بأثر رجعي، يتبين أن رد إسرائيل المحدود مرتبط بتحفظ عدد من كبار الشخصيات في  

جهاز األمن على طبيعة العملية، لكن عاماًل مهمًا في القرار ينبع من موقف المستشار القانوني 
. ولكنه كان مشاركًا في المحادثات الهاتفية التي استمرت في يوم مندلبليت الذي لم يحضر النقاش

حسب معرفتنا، النقاش األساسي تركز على طبيعة الرد المطلوب بعد »وقال: «. األربعاء أيضاً 
إطالق الصاروخ نحو أسدود )أطلق صاروخ آخر نحو عسقالن( الذي نسب إلى )الجهاد اإلسالمي(. 
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طاء العسكريين في القطاع مزودين بآالف الصواريخ، وقيادة المنظمة يوجد لهذا التنظيم آالف النش
 «.توجد في دمشق

؛ «الحكومة»ويتضح أن رفض المستشار القضائي تنفيذ عملية واسعة، ارتكز على قانون األساس: 
صادق الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، على تعديل هذا القانون في  2018ففي شهر أبريل )نيسان( 

، التي تنص على أنه مطلوب مصادقة الحكومة على أي قرار حول عملية عسكرية «40»المادة 
 مهمة يمكن أن تؤدي إلى حرب بمستوى معقولية شبه مؤكد.

الحكومة من ناحيتها يحق لها أن تفوض هذا الحق للجنة الوزارية لألمن القومي )الكابنت(. وتذكر 
ير. الليكود برئاسة نتنياهو طلب إجازة مادة في خالل عملية التشريع نشب خالف كب»الصحيفة أنه 

القانون تمكن أيضًا رئيس الحكومة ووزير الدفاع من اتخاذ قرار مصيري كهذا في حاالت خاصة 
بشكل انفرادي. أعضاء كنيست من المعارضة، في جهد قاده عضو الكنيست عوفر شيلح، الذي كان 

أبيض(، عارضوا هذه العملية. أيضًا الوزير  -في حينه في حزب )يوجد مستقبل(؛ )اليوم أزرق 
نفتالي بنيت والوزيرة أييلت شكيد عارضا، وفي نهاية المطاف تم حذف المادة اإلضافية من مشروع 
القانون. لذلك، ينص القانون الحالي على أن قرارًا من هذا النوع يجب أن يجتاز مصادقة )الكابنت(. 

ى نتنياهو، والذي بحسبه توجد حاجة إلى إشراك )الكابنت( هذا هو االدعاء الذي عرضه مندلبليت عل
في نهاية المطاف، حسب «. في القرار، وعلى الوزراء سماع رأي رئيس األركان قبل اتخاذ القرار

أّجل نتنياهو نيته إصدار األمر بشأن عملية »، «هآرتس»أقوال عدد من المصادر التي تحدثت مع 
 «.مستشار القانوني كان منسقًا مع رؤساء األجهزة األمنيةواسعة. يمكن االفتراض أن موقف ال

 17/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 ن غير شرعيينيالمستوطنأن .. و .جزء من الجغرافيا الفلسطينية أنها األغوار يعلن من اشتية .2
ء، محمد اشتية، في مستهل االجتماع األسبوعي لمجلس الوزرا الفلسطيني أكد رئيس الوزراء :األغوار

، أن األغوار جزء ال يتجزأ من 16/9/2019 الذي عقد في قرية فصايل باألغوار، يوم االثنين
وجدد اشتية التأكيد  الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل، والمستوطنون غير شرعيين.

لنا على التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أه
على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة األغوار الفلسطينية، حديقة خضار وفواكه فلسطين كما كانت 

 عليه في الماضي.
وقال اشتية: "وجودنا هنا اليوم جزء من الترتيبات المسبقة للحكومة، وسيكون لنا أيضا اجتماعات 

يني ولد ليكون على هذه لمجلس الوزراء في محافظات أخرى، واليوم موجودون لنؤكد أن الفلسط
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من مساحة  %28كيلو متر مربعا، وتشكل  1622وأضاف أن "مساحة األغوار الفلسطينية  األرض".
الضفة الغربية، والحديث عن ضم األغوار كالم باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون 

من كل األطراف ومحاولة هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم األغوار باطل ومدان 
الحكومة تجتمع اليوم في األغوار ليس من أجل أن "لكسب أصوات انتخابية". وشدد اشتية على أن 

الحكومة ستعمل مع "وأكد أن  ."تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم
 ."شركائها الدوليين لتعزيز صمود أهلنا في األغوار على أرضنا

كر رئيس الوزراء جميع الدول التي دانت إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وش
أننا سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغاللها "على  اشتيةوشدد  بخصوص األغوار.
"إسرائيل تستثمر في األغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ  إن ، وقال"ألرضنا في األغوار

 حتى يومنا هذا". 1967عام 
 16/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: المساس بكرامة األسرى سيواجه بتصعيد على األرض .3

حذرت حركة حماس دولة االحتالل من المساس باألسرى في السجون، مؤكدة أن ذلك سيواجه  غزة:
خالل إلقائه كلمة  سير المحرر إياد فنونة،وقال القيادي في حماس، األ بتصعيد على األرض.

يوم الحركة في حفل تأبين لألسير الشهيد بسام السايح أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة، 
األسرى في السجون سيواجه بالتصعيد على األرض في  "إن التصعيد ضدّ  :16/9/2019 اإلثنين

االحتالل: "التصعيد بالتصعيد... فال تجربوا وأضاف فنونة مخاطبًا  الضفة وغزة غيرها من المناطق".
بنادقنا وال تمتحنوا صبرنا"، مشيرًا إلى اعتبار حماس أن أي محاولة للمساس بكرامة األسرى هي 

 مساس بكرامة المقاومة والشعب الفلسطيني واألمة العربية اإلسالمية.
ة جغرافية واحدة، بل هي قضية وشدد فنونة على أن "قضية األسرى ال تمثل تنظيمًا واحدًا وال منطق
ووجه رسالة لألسرى في سجون  كل الفلسطينيين وقضية أمن قومي مثل قضية القدس والالجئين".

االحتالل قال فيها: "نحن معكم بالفعل ال بالقول وحريتكم واجبة علينا وليست منة. وإن المقاومة، 
 الت تمسك بزمام البندقية".على رأسها كتائب القسام، قد ُجربت في تحرير األسرى وال ز 

 16/9/2019 ،فلسطين أون الين
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 حماس: مجزر  صبرا وشاتيال ما زالت مستمر  والمجرم أِمَن العقاب .4
 1982قالت حركة حماس إن مجزرة صبرا وشاتيال التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي عام  بيروت:

وأكد مكتب شؤون الالجئين في حماس،  وحلفائه في لبنان، ما زالت مستمرة والمجرم أمن العقاب".
"ستبقى متواصلة، طالما لم  37، أن مجزرة صبرا وشاتيال في ذكراها الـ 16/9/2019 يوم اإلثنين

وشددت شؤون الالجئين: "حينما يأمن المجرم العقاب  يحاسب االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه فيها.
، عازيًة ما حصل إلى أن "الجريمة تأتي في سياق اإلنسانية" فإنه يستمر في جرائمه المتعاقبة ضدّ 

 االستهدافات التي يتعرض لها الوجود الفلسطيني في مناطق اللجوء".
وطالب مكتب شؤون الالجئين، المجتمع الدولي بتقديم القتلة لمحكمة الجنايات الدولية الرتكابهم 

 قوقهم من الجاني.جرائم حرب ضد اإلنسانية، مشددة على ضرورة إنصاف الضحايا ونيل ح
ودعا إلى التحلي بروح المسؤولية للحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان بإبعاد شبح التعاطي 
األمني معها، منبهًا إلى ضرورة: "أن تقوم الحكومة اللبنانية واللجنة الوزارية المكّلفة بدراسة الملف 

جازة العمل، وإقرار الحقوق االقتصادية الفلسطيني بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني المتعلق بإ
واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين من أجل إزالة أسباب الضغط االجتماعي عن شعبنا المنكوب في 

ولفت النظر إلى ضرورة أن ينال الالجئ الفلسطيني حقوقه االجتماعية واالقتصادية  لبنان".
في مواجهة وإفشال مشاريع صفقة القرن واإلنسانية، كشعب شقيق الجئ يستحق الدعم والمساندة 

 الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة ودفعه إلى الهجرة واللجوء إلى بالد االغتراب. 
 16/9/2019 ،فلسطين أون الين

 
 نتنياهو يتعهد بضم المستوطنات اإلسرائيلية في الخليل إذا فاز باالنتخابات .5

وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اإلثنين، للمرة األولى بضم تعهد رئيس ال )د ب أ(:-تل أبيب
 إذا ما فاز باالنتخابات المرتقبة يوم الثالثاء.” كريات أربع“التجمعات اليهودية في الخليل ومستوطنة 

وردا على سؤال، في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم، عما إذا كان سيقوم بضم 
بالطبع. ستصبح جزءا من إسرائيل. “تجمعات اليهودية في الجليل، أجاب نتنياهو: كريات أربع وال

 ”.ولكني أحتاج تفويضا لتنفيذ الخطة
وأضاف أنه تحدث عن خطته لبسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية مع الرئيس األمريكي 

مستوطنات، بما في ذلك أبلغت ترامب بأني أخطط لبسط السيادة على جميع ال“دونالد ترامب، وقال: 
في التكتالت، واألراضي )المحيطة بها( وجميع المستوطنات والمواقع التي لها أهمية من منظور 

 ”.أمني أو تراثي إلسرائيل
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أبلغته أيضا بأنه لن يتم اقتالع أحد، ”: “جيروزاليم بوست“وقال في المقابلة، وفقا لما نقلته صحيفة 
العودة، وبأنه يتعين أن تظل القدس موحدة. أبلغته بكل هذه  ولن أعترف بحق )الفلسطينيين( في

 ”.األمور
 16/9/2019القدس العربي، لندن،  

 
 22الختيار الكنيست الز اليوم اإلسرائيلّيون يصّوتون  .6

انطلقت في إسرائيل، صباح اليوم الثالثاء،  -ترجمة خاّصة  -"القدس" دوت كوم  -تل أبيب 
د خمسة أشهر من انتخابات لم تفض إلى اّتفاق على تشكيل حكومة انتخابات الكنيست الجديد، بع

 جديدة.
قائمة تتنافس في هذه  29ألًفا الّتصويت لالختيار من بين  394مليون إسرائيلي و 6ويحّق لـ 

مركز اقتراع، ومن المقرر أن تستمّر  163ألًفا و 11االنتخابات. وجرى منذ السابعة صباًحا افتتاح 
 بية حتى العاشرة مساًء.العملية االنتخا

ألف شرطّي، وفرضت طوًقا أمنًيا على األراضي  19ولتأمين إجراء االنتخابات، نشرت إسرائيل 
 ساعة بدًءا من منتصف الليلة الماضية. 24الفلسطينية لمدة 

وسبق أن صّوتت الهيئات الدبلوماسية في الخارج، واقترع جنود الجيش اإلسرائيلي في مراكز اقتراع 
 ت داخل قواعد عسكرية.ُوضع

 17/9/2019القدس، القدس، 
 

 رئيس القائمة العربية بالكنيست: يمكننا المساهمة في إسقاط نتنياهو .7
قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أيمن عودة، إن معنويات : سبوتنيك -القدس

لوزراء الحالي بنيامين أعضاء القائمة عالية لشعورهم بأن تصويتهم سيساهم في إسقاط رئيس ا
 نتنياهو، وغالة اليمين.

وذكر عودة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "المعنويات في القائمة العربية المشتركة لدينا عالية 
لسببين، السبب األول أننا اكتشفنا أن الرغبة الشعبية في الوسط العربي للمشاركة في االنتخابات 

ورنا يشعر بإمكانية التأثير، ويشعر أن تصويته حاسم من أجل عالية، واألمر الثاني ألن جمه
 المساهمة في إسقاط بنيامن نتنياهو وغالة اليمين".

وأضاف عودة أن أهمية مشاركة الصوت العربي تتمثل في منع وصول أحزاب متشددة مثل "عوتسما 
 يهوديت" إلى الكنيسيت.
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نا، ألشد العنصريين على اإلطالق، وهذا الحزب وتابع: "يهودات عتصمواه، هو تيار تابع للراب كاها
يتأرجح حول نسبة الحسم، وهذا يشير إلى تزايد نسبة العنصرية داخل دولة إسرائيل، وهذا سبب 
إضافي لرفع نسبة التصويت لدينا، ألن كل صوت إضافي لنا يساهم في إسقاط هذا الحزب الذي 

 يتأرجح حول نسبة الحسم ودخوله إلى الكنيست".
 Sputnik ،16/9/2019ع سبوتنيك موق

 

 جيش االحتالل ُيعين قائًدا جديًدا للواء "جوالني" .8
" العبري، اليوم االثنين، أنه تم تعيين العقيد "باراك حيرام" قائًدا للواء 0404زعم موقع ": الداخل المحتل

هناك، إضافة  وذكر الموقع العبري، أن "حيرام" قد شارك في حرب لبنان الثانية وفقد عينه غوالني.
 لمشاركته في الحروب على قطاع غزة.

، وتقلد العديد من 1997وأشار الموقع إلى أنه تم تجنيد حيرام للخدمة في جيش االحتالل عام 
 المناصب العسكرية.

 16/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لجنة االنتخابات المركزية تمنع نقل ناخبين عرب في النقب .9
جنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، القاضي حنان ميلتسر، التماس حزب "الليكود"، قبل رئيس ل

ومنع جمعية "زازيم" من تنظيم سفريات للناخبين العرب في القرى المسلوبة االعتراف في النقب إلى 
 صناديق االقتراع في يوم االنتخابات.

كـ"هيئة ناشطة في االنتخابات. وفرض  واشترط ميلتسر أن تسجل جمعية "زازيم" لدى مراقب الدولة
 آالف شيكل لحزب الليكود كـ"مصاريف". 10على الجمعية دفع مبلغ 

وبذلك، يكون القاضي قد قبل التماس الليكود، خالفا لموقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي 
عية زازيم تحاول ويأتي التماس الليكود بهدف تقليل عدد المصوتين العرب، وبداعي أن "جم مندلبليت.

 التدخل في االنتخابات.
 17/9/2019، 48عرب 

 

 رسائل صوتية لليكود بيوم االنتخابات تزعم ارتفاع نسب التصويت بالمجتمع العربي .10
حضرت الحملة االنتخابية لحزب الليكود تسجيالت صوتية تزعم ارتفاع نسب التصويت في المجتمع 

حيث سيتم إرسال هذه التسجيالت إلى مئات اآلالف العربي وما يسمى معسكر اليسار الصهيوني، 
 من اإلسرائيليين في يوم االنتخابات.
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وذكرت صحيفة "هآرتس"، يوم اإلثنين، أن حزب الليكود وقبل فتح صناديق االقتراع دأب على 
تسجيل رسائل صوتية سترسل، غدا الثالثاء، إلى مئات اآلالف من المصوتين اإلسرائيليين في يوم 

 .22بات للكنيست الـاالنتخا
وتشمل الرسالة الصوتية التي ينبغي إرسالها إلى مئات اآلالف من الناخبين نصا مفاده "من خالل 

 الفحص الذي أجري في منطقتكم فإن نسب التصويت منخفضة".
ووفقا للصحيفة فإن الرسائل التي تم تسجيلها وتحضيرها وتزعم ارتفاع نسب التصويت في المجتمع 

أوساط اليسار، سيتم إرسالها في يوم االنتخابات عند الساعة الرابعة والنصف عصرا،  العربي وفي
 فيما نفت الحملة االنتخابية لليكود الخبر.

 17/9/2019، 48عرب 

 
 أسيراً  140إلى  عن الطعام المضربينارتفاع عدد األسرى نادي األسير:  .11

، بأن دفعات جديدة من األسرى ستشرع 16/9/2019 أفاد نادي األسير، مساء يوم االثنين :رام هللا
 140إلى  باإلضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد األسرى المضربين حتى مساء يوم االثنين

 أن الدفعات الجديدة من المضربين ستشمل أسرى من معتقلي "عوفر" و"مجدو". ، مضيفاً أسيراً 
الل على موقفها الرافض لالستجابة ويأتي تصاعد حدة المواجهة، مع استمرار إدارة معتقالت االحت

لمطالب األسرى أهمها: االلتزام باالتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف 
العمومية، إضافة إلى وقف اإلجراءات العقابية التي فرضتها على األسرى المضربين منذ يوم الثالثاء 

إدارة المعتقالت نقلت غالبية األسرى المضربين عن وبين نادي األسير، في بيان له، أن  الماضي.
أسيرًا يواصلون اإلضراب منذ  25الطعام من األقسام العامة إلى زنازين العزل، مع اإلشارة إلى أن 

 ستة أيام، وهناك مجموعة من األسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم باإلضراب.
من المطالب في حال استمر الفشل كمصير  ولفت إلى أن األسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية

 للحوار، من ضمنها زيارة عائالت أسرى غزة عالوة على مجموعة من المطالب الحياتية.
 16/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أسيرًا مضربين عن الطعام 88مصلحة السجون تعزل  .12

أسيرًا فلسطينيًا أضربوا  88إدارة مصلحة السجون عزلت العبرية" أن  13ذكرت القناة " الضفة المحتلة:
وأوضحت القناة أن اإلضراب جاء نتيجة عدم تطبيق إدارة السجون  عن الطعام في سجن "رامون".
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وأشارت إلى أن إدارة السجون  قرار إزالة أجهزة التشويش على الهواتف في األقسام الذي تم مؤخرًا.
 أجهزة التشويش.لن تتفاوض مع األسرى حول إزالة 

 16/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 2015ُأعدموا على حواجز االحتالل بالبلد  القديمة في الخليل منذ  اً فلسطيني 38 .13
تعتبر حواجز االحتالل المنتشرة في البلدة القديمة من مدينة الخليل األكثر دموية على  :الخليل

 مواطناً  38أعدم جنود االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنوه  ، حيثأراضي السلطة الفلسطينيةمستوى 
، باإلضافة لعشرات الجرحى والمعتقلين معظمهم من 2015فلسطينيًا على هذه الحواجز منذ عام 

األطفال والنساء، إلى جانب المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون على هذه الحواجز والتي 
 أهلها الفلسطينيين.تهدف إلفراغ البلدة القديمة من 

ويشير الباحث في لجنة إعمار الخليل حسن السالمين إلى أن سياسة االحتالل االستيطانية في البلدة 
 القديمة تقوم على ركيزتين، األولى عزل البلدة القديمة ككل عن محيطها الجغرافي من الخارج، وثانياً 

" منفصلة، للضغط على أهلها لمغادرتها، تقطيع أوصالها من الداخل وتحويل أحيائها الى "كانتونات
معتمدة في تحقيق ذلك على سياسة اإلعدامات، وإقامة العديد من الحواجز ونقاط التفتيش والمراقبة 

 واستعرض السالمين خارطة حواجز االحتالل في البلدة القديمة، مشيراً  لمضاعفة معاناة المواطنين.
ط التفتيش المنتشرة فيها الثابت منها والمتحرك تبعا إلى أن عدد الحواجز وأبراج المراقبة ونقا

 ، تنتشر على مساحة تقل عن الكيلو متر مربع الواحد.100إلجراءات االحتالل يزيد عن 
 16/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستوطنون يعطبون مركبة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس .14

، إطارات مركبة، وخطوا شعارات عنصرية في 16/9/2019 ، يوم االثنيننابلس: أعطب مستوطنون 
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال  قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

الضفة، غسان دغلس، إن المركبة والمنزل الذي خط المستوطنون الشعارات العنصرية على جدرانه 
 ابشة.يعودان للمواطن مراد أحمد دو 

 16/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "مخيمات لبنان"تدعو إلى المشاركة في جمعة  "مسيرات العود " .15
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اجتماعها الدوري، وناقشت  :وكاالتال

مسيرات العودة وسبل تطويرها،  العديد من القضايا الوطنية والسياسية، وأهمها تأكيد استمرارية
 ومجابهة كل مشاريع التصفية، ومواجهة العدوان ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

ودعت الهيئة الفلسطينيين إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة المقبلة )جمعة مخيمات 
لشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان( في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال، ولتأكيد دعم حقوق ا
 .1948لبنان إلى أن تتم عودتهم إلى ديارهم التي هّجروا منها عام 

 17/9/2019 ،الخلي ، الشارقة
 

 الّضفة الغربيةفي  فلسطينيًا ويهدم منزالً  19االحتالل يعتقل  .16
غربية المحتلة، فجر مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الّضفة ال 19اعتقلت قّوات االحتالل  :وكاالتال

االحتالل  أمس االثنين. وزعمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن اعتقال الشبان جرى لدواع أمنية ضدّ 
 في مناطق مختلفة من الضفة.

وهدمت  وهدمت جرافات االحتالل منزاًل وجرفت شارعًا في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم.
 180وأضافت أن هناك  بيت لحم بحجة عدم الترخيص. جرافات االحتالل منزل عائلة فلسطينية في

منزاًل في القرية سلم أصحابها إخطارات بالهدم ووقف البناء بحجة عدم الترخيص. وقالت المصادر 
إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود االحتالل الذين أطلقوا األعيرة المعدنية وقنابل الغاز 

 والصوت ولم يبلغ عن إصابات.
 17/9/2019 ، ، الشارقةالخلي

 
 لمسافة محدود  شرق محافظة خان يونس لتوغتآليات االحتالل  .17

توغلت آليات االحتالل لمسافة محدودة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وقال  :وكاالتال
جرافات عسكرية توغلت شرق خانيونس وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب  4شهود عيان إن 
 السياج الفاصل.

 17/9/2019 ،خلي ، الشارقةال
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 "الكنيست"إغالق شامل للضفة وغز  تزامنًا مع انتخابات  .18
أعلنت سلطات االحتالل فرض طوق شامل على الضفة الغربية وإغالق المعابر مع قطاع  :وكاالتال

، التي تجري اليوم الثالثاء. وقال المتحدث باسم جيش الحرب "الكنيست"غزة، في يوم االنتخابات 
سيتم فرض إغالق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغالق "اي أدرعي في بيان صحفي، إنه أفخ

 ."المعابر مع قطاع غزة ابتداء من منتصف الليلة )االثنين( وحتى منتصف ليلة األربعاء
 17/9/2019 ،الخلي ، الشارقة

 
 تشريح جثمان األسير الشهيد بسام السايح بحضور طبيب فلسطيني .19

، بأن تشريح 16/9/2019 ادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، يوم اإلثنينأف :رام هللا
جثمان الشهيد بسام أمين محمد السايح سيجري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في معهد الطب 

أشرف  .العدلي أبو كبير، بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني المنتدب من وزارة العدل الفلسطينية د
  قاضي.ال

 16/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 للمر  السادسة مصربي دي أس منظمات ونقابات فلسطينية تندد بتجديد حبس رامي منّسق  .20
منظمة ومؤسسة حقوقية ونقابة فلسطينية بتجديد السلطات المصرّية اعتقال الناشط  29نددت  :القاهرة

 BDSشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل )المصري من أصل فلسطيني، رامي شعث، منّسق الحملة ال

Egypt.للمرة السادسة، مطالبة السلطات المصرّية باإلفراج الفورّي عنه دون قيٍد أو شرط ،) 
: "لم يتوقف انتهاك السلطات المصرّية 16/9/2019 وقالت المنظمات في بيانها المشترك، يوم االثنين

قسرّي وغير قانوني، بل تستمّر السلطات بإعادة عند اعتقال رامي وترحيل زوجته الفرنسّية بشكٍل 
 تجديد توقيفه دون تقديم أدلة بشأن التهم الموّجهة إليه".

ورامي شعث ناشط سياسي وحقوقي، يحمل الجنسيتين الفلسطينّية والمصرّية، ويسعى إلى دعم 
رة بعدما اقتحمه ، من منزله في القاه5/7/2019واعُتِقل شعث فجر . النضال الفلسطينّي وحشد التأييد

عدد كبير من رجال األمن المدججين بالسالح دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك، وقام 
 ِرجال األمن باحتجاز أجهزة كمبيوتر وأقراص وأجهزة هاتف.

 16/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 تتجه لقطع التيار عن أكبر مزود فلسطيني للطاقة "إسرائيل"كهرباء  .21
أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اإلثنين، تسلمها ثالث إنذار من  األناضول:وكالة  - هللارام 

شركة الكهرباء اإلسرائيلية، وبموجبه ستقوم األخيرة بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق 
طع التيار ، أن بدء موعد تقنين أو قلهت وأوردت كهرباء القدس، في بيان امتياز الشركة األولى.
 في مدن رام هللا، وبيت لحم، وأريحا. 23/9/2019و 22الكهربائي سيكون في 

 مليون دوالر(. 283نحو ويتجاوز إجمالي الديون المستحقة على كهرباء القدس مليار شيكل )
 17/9/2019 ،القدس العربي، لندن

  
 ية تجاه وادي الُحمصالجمهور غير راض عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياس: استطالع .22

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة 
. 14/9/2019-11 ، خالل الفترةبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام هللا، الغربية وقطاع غزة

 1,270 شخاص البالغين بلغ عددهاإجراء المقابالت وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من األ تمّ و 
 .%3-موقعًا سكنيًا وكانت نسبة الخطأ +/ 127وذلك في  ،شخصاً 

حو ثالثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء نتشير نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى أن و 
قرب من لمباٍن في حي وادي الُحمص بال "إسرائيل"السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم 

الرئيس عباس على الهدم، أي القرار بوقف العمل باالتفاقات مع  القدس. ترى األغلبية أن ردّ 
ًا مناسبًا. ولعل ذلك يعود ألن أكثر من ثالثة أرباع الجمهور يعتقدون أن قرار ليس ردّ  "إسرائيل"

ة في الوقوف الرئيس هذا ليس إال مناورة إعالمية المتصاص غضب الجمهور الناتج عن فشل السلط
من الجمهور  %78أمام إسرائيل ومنعها من هدم مبان في مناطق تخضع لسيطرة السلطة وألن 

تقول و  ."إسرائيل"يعتقدون أن القيادة الفلسطينية لن تنفذ هذا القرار ولن توقف العمل باالتفاقات مع 
 %18لطة الفلسطينية وأن قرار الرئيس بوقف العمل باالتفاقات ال ُيقصد به حل الس %71أغلبية من 

أن الرئيس ال يقصد بذلك وقف  %67يقولون أن هذا هو فعاًل المقصود. كذلك، تقول نسبة من 
أن  %69أنه يقصد ذلك. وتقول نسبة من  %24فيما تقول نسبة  "إسرائيل"التنسيق األمني مع 

 أنه يقصد ذلك. %19فيما تقول نسبة من  "إسرائيل"الرئيس ال يقصد بذلك وقف التنسيق المدني مع 
فيما تقول نسبة  "إسرائيلـ"أن الرئيس ال يقصد إلغاء اعتراف منظمة التحرير ب %69وتقول نسبة من 

أن الرئيس ال يقصد إيقاف المفاوضات مع  %76وتقول نسبة من  أنه يقصد ذلك. %20من 
 أنه يقصد ذلك. %15والعودة للعمل المسلح فيما تقول نسبة من  "إسرائيل"
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أنها قد أصبحت  %49ر منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من الجمهو و 
 أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. %46عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 

تشير النتائج إلى أن حكومة اشتية لم تتمكن حتى اآلن من كسب ثقة الجمهور. بل على العكس، و 
وترى ومة على تقديم أداء أفضل من أداء الحكومة السابقة في تراجع. يبدو أن الثقة بقدرة الحك

األغلبية أو النسبة األكبر أن أدائها مماثل ألداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: األوضاع األمنية 
(، االستعداد إلجراء %50(، جهود توحيد الضفة والقطاع )%37(، األوضاع االقتصادية )44%)

(. في المقابل تقول نسب %47وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنسان )( %49االنتخابات )
 %8أن األداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين  %50إلى  %32تتراوح بين 

أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تراجعًا في  %16إلى 
 بي ألداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر.نسبة التقييم اإليجا

( أن حكومة اشتية لن تنجح في %61وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول األغلبية )
أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال  %27تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 

اء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجر 
أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل  %30( أنها لن تنجح وتقول نسبة من %58والقطاع تقول األغلبية )

( أنها لن تنجح فيما تقول نسبة %60عن التوقعات بتحسين األوضاع االقتصادية تقول األغلبية )
 أنها ستنجح في ذلك. %28تبلغ 

يطالبون باستقالة عباس وال تزيد نسبة الراغبين  %61لثقة بالرئاسة منخفضة، حيث أن كما أن ا
ببقائه رئيسًا عن الثلث إال قلياًل، ولو جرت انتخابات ترشح فيها عباس مقابل إسماعيل هنية فإن 

. %60ونسبة عدم الرضا  %37نسبة الرضا عن أداء عباس تبلغ و  النتيجة ستكون متقاربة جدًا.
 .%29وفي قطاع غزة  %43الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ نسبة 

فقط أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريبًا في األراضي  %38نسبة من وتعتقد 
لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية و  أنه لن تجري انتخابات. %49الفلسطينية فيما تقول نسبة من 

تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في  %69ن نسبة تبلغ معًا في الضفة والقطاع فإ
أنها ال تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في  %21قطاع غزة فيما تقول نسبة من 

 قطاع غزة.
هنية،  وإسماعيللو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس و 

 %42لعباس و %48)مقارنة مع  %46من األصوات ويحصل الثاني على  %48على  يحصل األول
قبل  %43)مقارنة مع  %39لهنية قبل ثالثة أشهر(. في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 



 
 
 
 

 

 16 ص             5036 العدد:             9/17/2019الثالثاء  التاريخ: 

                                    

قبل ثالثة أشهر(، أما في الضفة فيحصل عباس على  %52)مقارنة مع  %57ثالثة أشهر( وهنية 
قبل ثالثة أشهر(. أما  %36)مقارنة مع  %36ثة أشهر( وهنية على قبل ثال %52)مقارنة مع  56%

 .%34وهنية على  %62لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 
لو لم يترشح عباس لالنتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين و 

، ثم محمد %19هنية بنسبة  إسماعيل، يتبعه %36سبة من لتولي منصب الرئيس حيث تفضله ن
(، %4مصطفى البرغوثي ) في قطاع غزة(، ثمّ  %19في الضفة الغربية و %2) %8دحالن بنسبة 

 لكل منهما(.   %3خالد مشعل وسالم فياض ) ثمّ 
ومن سيشاركون فيها،  %66لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن و 

، %38، وفتح على %29بين هؤالء تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس على 
أنها لم تقرر بعد لمن  %23، وتقول نسبة من %11وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على 

. تبلغ نسبة التصويت %39ولفتح  %30ستصوت. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 
قبل  %33)مقارنة مع  %31قبل ثالثة أشهر( ولفتح  %38)مقارنة مع  %39ع غزة لحماس في قطا
قبل ثالثة  %25)مقارنة مع  %20في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس  أماثالثة أشهر(. 
 قبل ثالثة أشهر(.  %43)مقارنة مع  %43أشهر( ولفتح 

لجمهور غير راض عن ذلك بالمرة. وتقول وبالنسبة ألداء الجهاز القضائي وخاصة المحاكم فإن ا
حو الثلثين أن القضاء يشوبه الفساد أو عدم االستقالل أو يحكم بحسب األهواء ال نأغلبية تبلغ 

بحسب القانون. لكن الجمهور منقسم تمامًا تجاه قرارات الرئيس عباس المتعلقة بالقضاء بين الرضى 
جلس القضاء األعلى االنتقالي لن ينجح خالل سنة وعدم الرضى عنها، وتعتقد النسبة األكبر أن م

 أو سنتين في إصالح القضاء.
أما بالنسبة للعالقات الخارجية فتشير النتائج إلى أن النسبة األكبر من الفلسطينيين، وخاصة في 

أن الغالبية، في الضفة  من رغمبالالضفة الغربية، ال ترى في إيران صديقًا أو حليفًا للفلسطينيين 
 "إسرائيل"سواء، تعتقد أن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة  ربية وفي قطاع غزة على حدّ الغ

 فيما لو قامت حرب بينهما.
منطقة األغوار تشير النتائج إلى ارتفاع ملموس في االعتقاد بأن  على ضوء إعالن نتنياهو نيته ضمّ 

الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد  تأييد حلّ  الدولتين لم يعد ممكنًا، ويتبع ذلك انخفاض كبير في حلّ 
العمل المسلح. كما أن موقف الجمهور من الخطة األمريكية للسالم المعروفة باسم "صفقة القرن" 
يستمر في الرفض بشكٍل أكبر مما كان عليه قبل سنة، حيث تقول نسبة تقترب من الثلثين أن على 

ن االطالع على تفاصيلها ألنها بالتأكيد ستكون سيئة. القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة حتى بدو 
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من الجمهور أنهم يرفضون األفكار التي طرحها السفير األمريكي في  %80كذلك يقول أكثر من 
بشأن إعطاء الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا بداًل من دولة مستقلة ذات سيادة وتعارض نسبة تصل  "إسرائيل"

 نية باإلدارة األمريكية.عودة االتصاالت الفلسطي %70إلى 
 16/9/2019 ،(PCPSRالمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )

 
 األحادية "إسرائيل"عاهل األردن يدعو الرئيس الفرنسي إلى رفض إجراءات  .23

دعا العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل : )وكاالت(
األحادية الجانب التي « اإلسرائيلية»تكاتف الجهود الدولية من أجل رفض اإلجراءات  ماكرون إلى

تقّوض حل الدولتين. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي األردني إن الملك عبد هللا ركز في 
 «.التطورات التي تشهدها المنطقة»اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي على 

مية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل اإلجراءات أحادية الجانب أه»وأكد الملك خالل االتصال 
التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة 

وعاصمتها القدس الشرقية،  1967الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 
 ««.إسرائيل»نب وتعيش بأمن وسالم إلى جا

 17/9/2019الخلي ، الشارقة، 
 

 األردن يدين تصريحات نتنياهو حول ضم كريات أربع .24
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات رئيس الوزراء : نيفين عبد الهادي -عمان

ستوطنة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة  اإلسرائيلية على الخليل وعلى ما يسمى م
 «.كريات أربع»

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل 
صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وطالب المجتمع الدولي ومجلس االمن الدولي 

لتوجه وإلزام إسرائيل باحترام القانون القيام بمسؤولياته واتخاذ االجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا ا
الدولي والقرارات األممية ذات الصلة، محذرًا من أن هذا التوّجه وتوّجهات الضم التي طرحها رئيس 
الوزراء نتنياهو مؤخرًا ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السالم على مبدأ حل الدولتين، 

 ع.وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصرا 
 17/9/2019الدستور، عّمان، 
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 ال تتطلب موافقة البرلمان "إسرائيل""الدستورية األردنية": اتفاقية الغاز مع  .25
قالت المحكمة الدستورية األردنية، إن اتفاقية استيراد الغاز اإلسرائيلي ال : عّمان ــ أنور الزيادات

مها شركات مملوكة بالكامل للحكومة تتطلب موافقة مجلس النواب، موضحًة أّن االتفاقيات التي تبر 
 مع شركات أخرى، ال تدخل في مفهوم االتفاقيات التي يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس األمة.

وبينت المحكمة، في ملخص قرارها التفسيري الذي نشر اليوم االثنين في الجريدة الرسمية، أّن 
مع شركات أخرى، ال تدخل في مفهوم "االتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة 

( من الدستور وال يحتاج نفاذها إلى موافقة 33( من المادة )2االتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة )
 مجلس األمة".

( 33( من المادة )2وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد طلب قدمه مجلس الوزراء لتفسير نص الفقرة )
 ل الذي أثير بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل.من الدستور األردني، بعد الجد

 16/9/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 الرئيس اللبناني: علينا العود  لحمل شعار قضية فلسطين .26
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن "محاولة فرض الحلول علينا يجب أن توقظ : بيروت

ل حصل غير ذلك، ال نعلم ما هي النهاية التي الجميع للعودة إلى القضية األساسية. ألنه في حا
 سنصل اليها ولكن من المؤكد أنها ستكون صعبة جدًا."

وأكد عون أن "ضم المزيد من األراضي الفلسطينية إلسرائيل أصبح من الوسائل األساسية التي 
 تستعمل في السباق االنتخابي اإلسرائيلي".

فلسطين، شعار القضية األساسية، ولنصغي إلى وأضاف "لذلك علينا اليوم العودة لحمل شعار 
وى شعوب صوت العقل والقلب، خصوصًا أن اسرائيل ال تعمل فقط على مستوى أفراد، بل على مست

ولفت عون إلى أن "هناك صراع نفوذ بين الدول العظمى على المنطقة  بهدف بث التفرقة بينها."
اعيات هذا الصراع من جوع ومآٍس ومعاناة ومختلف الدول العربية تتنافر بينها، ونحن نحصد تد

 وحروب وإرهاب، في مقابل المخطط االسرائيلي الهادف لتحقيق ما تسمى صفقة القرن".
 16/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 من العقاب عمالء "إسرائيل" وزراء حزب هللا لتعديل القانون لمنع إفالت .27
حقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في تباشر اليوم قاضية الت

دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو االسرائيلي 
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كان قائدًا عسكريًا والتسّبب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي 
لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية توّلت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، 
معتبرة أن موكلها مخطوف، ألن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن. 

ليوم ضرورة تعديل القوانين ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب هللا في جلسة مجلس الوزراء ا
 اللبنانية، لكي تمنع عمالء العدو اإلسرائيلي من االستفادة من مرور الزمن.

ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من االتهام، وهي أن ملف العميل في  
ت عن كونه المسؤول ، ال يحوي معلوما1996المحكمة العسكرية، الذي ُحكم بموجبه غيابيًا عام 

العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيرّكز على الزعم بأن دوره كان لوجستيًا ال أكثر، رغم أن 
عشرات األسرى يعرفونه شخصيًا، من خالل التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العمالء الذين كانوا 

ى في انتفاضة العام يعملون بإمرته، فضاًل عن التسبب في استشهاد اثنين على األقل من األسر 
. كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سالم الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل 1989

هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في 
جزء من النصف االول  بنحو ثالث سنوات. وأنه كان في 2000حتى ما قبل تحرير العام « الخيام»

« شريكه»من تسعينيات القرن الماضي اآلمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة 
 في إدارة المعتقل )مسؤول االمن والتحقيق( جان الحمصي. 

كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان 
)تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى  1998ثكنة الخيام ومعتقلها حتى العام القائد العسكري ل

االستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اُتِهم باغتصاب إحدى قريباته(. وبعد خروجه من ذلك المركز، 
تواله ابن عمه سالم الفاخوري. ويمكن لحالة ابَني العم عامر وسالم الفاخوري أن تكون مثااًل على 

مع ملفات العمالء. فعامر ُحكم بالسجن  2000فية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام كي
عامًا، فيما سالم ُحكم بالسجن المؤبد، رغم أن االول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول  15غيابيًا 

 قلين.من التي قضاها الثاني، وكان )عامر( مسؤواًل عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاًء للمعت
ولمواجهة ما تقّدم، ستعمد جهة االدعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من األسرى 

 المحررين، لُيستعان بشهاداتهم في التحقيق.
 17/9/2019األخبار، بيروت، 
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 تنفيذ القرارات الدوليةيطالبون االحتالل اإلسرائيلي ب في ذكرى مجزر  صبرا وشاتيال: العرب .28
في بيان لها، بمناسبة ذكرى مجزرة مخيمي "صبرا وشاتيال"، ، بت جامعة الدول العربيةطال: وكاالت

باالمتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات  "سرائيل"إالمجتمع الدولي بالضغط على 
الجمعية العامة، ومجلس األمن، ومجلس حقوق اإلنسان، وإلزامها بالتوقف عن عمليات البناء 

مستمر للمستوطنات وتوسيعها، والكف عن الممارسات العدوانية وعن سياسة التمييز العنصري ضد ال
 أبناء الشعب الفلسطيني.

 16/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يديعوت: السيسي وابن سلمان يفضالن نتنياهو باالنتخابات .29
الم العربي يسلط أنظاره باتجاه االنتخابات قالت كاتبة إسرائيلية إن "الع: عدنان أبو عامر -21عربي

اإلسرائيلية، وإن المتابعة العربية الحثيثة لهذه االنتخابات في معظم أنحاء الشرق األوسط، تشير إلى 
أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسعودية يؤيدان بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة، في حين 

 اني أقل حماسا منهما".أن الملك األردني عبد هللا الث
" أن "هذه المتابعة 21وأضافت سمدار بيري في مقالها بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمتها "عربي

تتم بدون تدخل عربي واضح  2019العربية للدورة االنتخابية الثانية في "إسرائيل" من العام الجاري 
بين الزعماء العرب ونتنياهو، أو كما حصل في الدورة األولى السابقة، فلم تجر اتصاالت هاتفية 

توجيه دعوات له لزيارات عواصم عربية، رغم أن االتصاالت تتم في ذروتها بين هذه األطراف 
 مجتمعة".

وأوضحت بيري الخبيرة اإلسرائيلية في الشؤون العربية، أنه "ال لقاءات عربية إسرائيلية حتى اللحظات 
ة في قصر الملك األردني في العقبة، مع أن القاهرة ال األخيرة قبيل االنتخابات مع نتنياهو، خاص

أبيض، -تبدي حماسا للعثور على منافس لنتنياهو في حزب العمل، وعدم التواصل مع حزب أزرق 
 أو القائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة".

ع جميع وأكدت أن "مصر واألردن اللتين تمتلكان سفارتين في تل أبيب، ال تريدان التواصل م
األحزاب السياسية اإلسرائيلية المتنافسة، لكن سفيريهما ودبلوماسييهما يرسلون التقارير الدورية تباعا 
لعواصمهما، وتفيد بأن نتنياهو لديه حظوظ كبيرة للفوز بهذه االنتخابات، رغم وجود إشارة تحذير بأن 

 الخيارات كلها مفتوحة".
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وثيقة مع عدد من العواصم العربية، أن "العالم العربي وأضافت بيري، التي تمتلك شبكة عالقات 
يفهم أن االنتخابات اإلسرائيلية ليس فيها أسرار، وال نسخ معدة سلفا من النتائج، بل كل االحتماالت 

 يمكن لها أن تشهد انقالبا في اللحظة األخيرة".
ليوم وجها لوجه، وفي وكشفت أنه "من األهمية بمكان ذكر أن السيسي لم يلتق بيني غانتس حتى ا

حال سئل السيسي من يفضل من المرشحين اإلسرائيليين، فسيكون جوابه على الفور نتنياهو، ألنه 
قدم له خدمات جليلة، فقد سمح له بتجاوز االتفاقيات الموقعة بين الدولتين، وأدخل قوات مسلحة من 

ثان عن الزعماء العرب أكثر الجيش المصري لسيناء، ويتحدث معه هاتفيا عن غزة وسيناء، ويتحد
 بكثير مما نتوقع أن نخمن".

وأضافت أن "نتنياهو عمل لصالح السيسي لدى الرئيس دونالد ترامب، حتى أن ترامب نادى السيسي 
مؤخرا "مرحبا بدكتاتوري المحبب"، وفي هذه العالقة بالذات بين القاهرة وواشنطن توجد أصابع 

 ة اإلسرائيلية في تل أبيب".واضحة للجالس في مقعد رئيس الحكوم
عند الحديث عن خيارات األردن، تشير الكاتبة إلى أن "الوضع في المملكة يبدو معقدا، فمن جانب 
واحد فإن التنسيق األمني والعسكري على أشده بين عمان وتل أبيب، ومن جهة ثانية فإن إعالن 

اشمي، ويبدو أن االردنيين نتنياهو عن ضم غور األردن ترك ردود فعل سلبية في القصر اله
يفضلون الجلوس مع رئيس حكومة إسرائيلية جديد، يشعرانه بمدى أهمية التعاون األمني واالستخباري 

 بين البلدين لهما".
وانتقلت الكاتبة إلى أن "السعودية ترى أن نتنياهو مريح لها، خاصة على صعيد تبادل الرسائل 

يمكن القول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتوافق السرية حول العدو اإليراني المشترك، و 
 مع نتنياهو في النظر للتهديد اإليراني، وكالهما يتوجسان من لقاء مرتقب بين ترامب وروحاني".

وختمت بالقول إن "إسرائيل لديها ممثليات دبلوماسية هادئة في إمارات ودول الخليج، ولديها مبعوث 
وهو شخصية معروفة في أروقة الحكم العربية، وال يعمل خلف ظهورهم، يتجول في العالم العربي، 

وفي كل لقاء يجمعه معهم يوجه له السؤال: من سيكون رئيس الحكومة القادم، وكيف سيؤثر على 
 جملة العالقات الثنائية العربية اإلسرائيلية؟".

 16/9/2019، "21موقع "عربي 
 

 غانتسبيني  متهم بهاتل عائلة فلسطينية مق  محكمة الجنايات الدولية تناقش قضية .30
ذكرت القناة الثانية العبرية، أن محكمة الجنايات الدولية، ستناقش الثالثاء، دعوى : الداخل المحتل

جو الوقائد سالح  قضائية، ضد زعيم حزب "كحول لفان" ورئيس األركان األسبق، بيني غانتس
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م في مقتل عائلة فلسطينية، بمخيم البريج، وسط السابق، "أمير إيشيل"، بدعوى تسببه سرائيلياإل
ن القضية تقدم بها، المواطن الهولندي من أصل "أ، القناة تأوضحو  .2014 قطاع غزة، في العام

 ."من أفراد عائلته بهذه الحادثة 6فلسطيني، اسماعيل زيادة، الذي استشهد 
 16/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ي في الضفة الغربية لز"إسرائيل" يتسبب بمعضلة سياسية للديمقراطيين األمريكيين التعهد بضم أراض .31

بنيامين نتنياهو عزمه ضم منطقة  "إسرائيل"منذ أن أعلن رئيس وزراء : سعيد عريقات -واشنطن
كي وقياداته البارزة، خاصة اولئك الذين يخوضون معركة ياألغوار، فان الحزب الديمقراطي األمر 

ويأمل الديموقراطيون ان  رئاسية، يعاني من حالة ارتباك في الرد على تعهدات نتنياهو.الترشح ال
يفشل نتنياهو في حملته االنتخابية كون تصريحاته بالضم ستخلق معضلة سياسية لهم، حيث يشدد 
معظم أعضاء الحزب البارزين على "الحاجة إلى حل الدولتين" مع إدانتهم لحركة المقاطعة السلمية 

(BDS.)  دون باعتبرت بعض األصوات الديمقراطية أن "الحديث عن حل الدولتين" يبقى أجوفًا إذ
 أخذ موقف واضح ضد ضم األراضي المحتلة.

  16/9/2019، القدس، القدس
 

 إلى الحفاظ على أساس عملية السالم في الشرق األوسط "إسرائيل"الصين تدعو  .32
ى أساس عملية السالم في منطقة الشرق األوسط، إلى الحفاظ عل "إسرائيل"دعت الصين، : بكين

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة  مؤكدًة معارضتها لإلجراءات أحادية الجانب في المنطقة.
تعليًقا على إعالن بنيامين نتنياهو نيته ضم أجزاء من األراضي المحتلة في ، الخارجية الصينية

 العامة.الضفة الغربية إذا فاز في االنتخابات 
 16/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قلق بشأن تصريحات إسرائيلية عن ضم أراٍض فلسطينية الرئيس الفرنسي .33

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون وعاهل األردن الملك  عمان: -باريس 
 هماوأن ات إسرائيلية بخصوص ضم أراٍض فلسطينية.عبرا عن قلقهما بشأن تصريحالثاني، عبد هللا 

واتفقا على البقاء على اتصال وثيق خالل األسابيع  ،جددا التأكيد على أنه ال بديل عن حل الدولتين"
 ."المقبلة لتجنب أي تصعيد خطير في التوتر

 17/9/2019، الشرق األوسط، لندن
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 ض "أونروا" ينذر بنتائ  خطير ونروا: التفكير بللغاء تفويل المستشار اإلعالمي ل .34
ونروا، عدنان أبو حسنة، من مببة التفكير بإلغاء أو تغيير األحّذر المستشار اإلعالمي لوكالة : غزة

وأوضح، أن نسبة العجز في  التفويض للوكالة األممية، مبيًنا أن ذلك سيكون له "نتائج خطيرة".
كد أن الوكالة "تعد عامل استقرار وسالم في أفي حين  مليون دوالر. 120ميزانية األونروا بلغت 

 ماليين ونصف المليون الجئ فلسطيني ينتظرون خدماتها. 5المنطقة"، مشيًرا إلى أن هناك 
 16/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قضية الفلسطينيين المخفيين قسرًيا في السعودية أمام مجلس حقوق اإلنسان .35

في كلمتهما أمام مجلس  IRDGي لحقوق اإلنسان ومنظمة عّبر المرصد األورومتوسط: جنيف
عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين وإخفائهم قسًرا ، حقوق اإلنسان

مساهمة في الجهود المبذولة لضمان للالمنظمتان مجلس حقوق اإلنسان ت ودع دون أي سند قانوني.
فتح تحقيق عاجل حول ممارسة اإلخفاء  علىاألمم المتحدة  ات، كما حثّ المعتقلين إطالق سراح

 القسري والعمل على مالحقة ومقاضاة المسؤولين عنه.
Euro-Mid Observer For Human Rights ،16/9/2019 

 
 رغم أنه أقدم بريد عربي  اتحاد البريد العالمي يرفض طلب انضمام فلسطين .36

أن اتحاد البريد العالمي رفض قبول دولة  ،ل االجتماعينشر ناشطون على مواقع التواص: رام هللا
دولة أيدت طلب  56فلسطين عضوًا في اتحاد البريد العالمي، لعدم تأمين أصوات كافية، إذ إن 

دول الباقية  106دولة، فيما الـ 23دول، وامتنعت  7دولة عضوا، واعترضت  192فلسطين من أصل 
نبأ، لكنه قال إن الال مدير عام البريد الفلسطيني، خضر أحمد ولم ينِف القائم بأعم اعتبرت ممتنعة.

البريد ن أووما يجدر ذكره في هذا السياق،  "البريد الفلسطيني سيصدر موقفًا بهذا الخصوص الحقًا".
. وفي نهاية القرن التاسع عشر كان في 1840 الفلسطيني يعد أقدم بريد عربي كان قد أنشئ عام

 صدر أول طابع بريدي فلسطيني. 1865وفي مكتب بريد.  22فلسطين 
 16/9/2019، العربي الجديد، لندن
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 الحفيد مانديالبمشاركة  لتضامن مع فلسطين في جنوب إفريقيالمسير   .37
تضامنًا مع النضال  امتدت المسيرة الشعبية التي تجري للمرة العاشرة في جوهانسبرج: )وكاالت(

، مسافة سبعة كيلومترات بمشاركة "برتهايد اإلسرائيلياأل"العادل لشعب فلسطين ضد االحتالل و
وهتف خاللها المشاركون بالحرية لفلسطين،  .آالف المتضامنين من مختلف مناطق جنوب إفريقيا

وقد  ."حرية جنوب إفريقيا لن تكتمل من دون حرية فلسطين"وكرروا قول أيقونة نيلسون مانديال: إن 
مبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، وحفيد الزعيم نيلسون مانديال األمين العام لل شارك في المسيرة

 النائب مندال مانديال.
 17/9/2019، الخلي ، الشارقة

 
 مخططات الضم: التهديد اللفظي تهّرب من الرد المطلوب .38

 هاني المصري 
لقيادة لكي ندرك مدى الدرك الذي وصلنا إليه، والدرك األسفل الذي يمكن أن نصل إليه إذا استمرت ا

والقوى الفلسطينية على ما هي عليه من استمرار المراوحة في نفس المكان، وتغليب التمسك بالسلطة 
والمصالح الفردية والفئوية والفصائلية على المصلحة الوطنية، وإعادة إنتاج إستراتيجيات االنتظار 

الدولية؛ علينا أن نتمعن في والرهان على المفاوضات أو المتغّيرات أو المحاور واألطراف اإلقليمية و 
رهان طرفي االنقسام على من سيفوز في االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجري اليوم، ما يعكس العجز 

 عن الفعل والمبادرة.
فأحد طرفي االنقسام يراهن على فوز بنيامين نتنياهو كونه يسعى إلدامة االنقسام الفلسطيني رغم 

غزة قادم، بينما الطرف اآلخر يراهن على فوز بيني غانتس، ألنه  تأكيده أن حسم األمر عسكرًيا في
سيشن حرًبا شعواء على حركة حماس والفصائل في قطاع غزة وسيفتح الباب إلحياء أوهام عملية 
التسوية. فبداًل من الرهان على أنفسنا ووحدتنا وعناصر القوة التي نملكها ويمكن أن نحصل عليها، 

 نا بالرصاص، ومن يريد قتلنا بحبل المشنقة.نراهن على من يريد قتل
يظهر الحال الفلسطيني في أسوأ أحواله بردة الفعل الفلسطينية البائسة والباهتة على إعالن نتنياهو 

التي اكتفت بالتهديدات اللفظية وإصدار البيانات  -عن خطة لضم غور األردن وشمال البحر الميت 
لضفة الغربية، إذ يتبع األغوار ضم المستوطنات، وهكذا كخطوة أولى على طريق ضم ا -النارية 

انتهاء بضم الضفة كاملة، أي ضم األرض بعد تفريغها من السكان، ومن تبقى منهم يحصل على 
 حق اإلقامة من دون حقوق وال جنسية.
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دام الرئيس ومن بعده اللجنة التنفيذية بعد اجتماع تشاوري، ومن قبله وبعده الفصائل؛ قرروا أن اإلق
على ضم الضفة سيؤدي إلى إنهاء االتفاقيات )أشدد على كلمة إنهاء( من دون أي استعدادات جدية 
لتحقيق ذلك. غير أن األمور جرت بصورة اعتيادية بعد ذلك. فلماذا لم نقم بما يجب القيام به قبل 

 وجزًءا من وقوع الجريمة؟ لماذا انتظار قدومها بحيث يكون الرد ردة فعل وليس فعاًل متكاماًل 
 إستراتيجية شاملة؟

فلم نسمع عن تحركات سياسية اقتصادية قانونية إعالمية شعبية كفاحية بمستوى خطورة اإلعالن، وال 
بمستوى خطورة ما يجري على األرض، وهو أخطر بكثير من اإلعالن؛ كونه يجسد الضم الزاحف 

حكومة اإلسرائيلية إقامة مستوطنة الذي يمهد إلنجاز الضم القانوني. فباألمس القريب، قررت ال
 جديدة في األغوار، والتعامل مع المستوطن باعتباره مواطًنا يحق له التصرف كمواطن في بلده.

لم تنطبق السماء على األرض عندما اعترفت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بضم القدس 
ين الوطني والمركزي رغم مرور سنوات واعتبارها عاصمة موحدة إلسرائيل، ولم تنفذ قرارات المجلس

على اتخاذها، ولم ُيطبق قرار الرئيس بوقف العمل باالتفاقيات، لذلك لم تأخذ إسرائيل تهديده الجديد 
بإنهاء االتفاقيات على محمل الجد. و"لو بدها تشتي غيمت"، فلم نسمع أن الرئيس أو القيادة قامت 

 بخطوات بمستوى خطورة اإلعالن.
ة المشكلة للبحث في تنفيذ ووضع آليات تطبيق قرار وقف العمل باالتفاقيات اجتمعت حتى اللجن

اجتماًعا يتيًما، وشهد بعض الخالف بين من يريد تنفيذ قرار الوقف، ولو بشكل جزئي، وبين ال يريد، 
ال  وانتهى االجتماع بال قرارات، وبقي الحال على ما هو عليه؛ أي الرهان على البقاء، وأن إسرائيل

يمكن أن تسمح بانهيار السلطة، ألنها تحقق مصلحة إلسرائيل، فضاًل عن الرهان على الغير، 
وخصوًصا على األعداء، كما يظهر في الرهان على خسارة نتنياهو في انتخابات اليوم، وخسارة 

كل . فالرهان على الغير خاسر في 2020ترامب في االنتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني 
 األحوال.

إضافة إلى ما سبق، ال تزال هناك فرصة لنجاح نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية برئاسته، وإذا لم 
يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة لن يتمكن غانتس من تشكيلها من دون الليكود، وهو مّهد لذلك 

معه من دون  من خالل إشادته بالليكود، وتأكيده بأنه ليس ضد أن يكون في ائتالف حكومي
نتنياهو، في إشارة إلى أن مشكلته مع نتنياهو، هذا مع العلم أن سياسة غانتس ال تختلف جوهرًيا 
عن نتنياهو حتى لو شكل حكومة من دون الليكود، فكيف إذا كانت حكومة وحدة وطنية بوجود 

 سوًءا منه!نتنياهو، وهذا مستبعد، أو من دونه، مع العلم أن خلفاءه في الليكود ليسوا أقل 
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هذا مع بقاء احتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة للمرة الثالثة، وخصوًصا أن نتنياهو رفض إعادة 
التكليف لرئيس الدولة إذا فشل في تشكيل الحكومة، وهذه اإلمكانية واردة ما دام نتنياهو مستعًدا 

ولوية لمصالحه لحرق األخضر واليابس لكي يفوز ويتجنب الدخول إلى السجن، فهو يعطي األ
الشخصية، فضاًل عن تمسك الليكود به، وأن االستطالعات تعطيه أكبر نسبة من القيادات المرشحة  
لرئاسة الحكومة، رغم االتهامات التي تالحقه بالفساد وخروجه عن القيم والقواعد الديمقراطية، فكل 

"إسرائيل الكبرى"، و"القضاء على هذا ال يهم الناخب اإلسرائيلي، فيكفيه أن نتنياهو مستعد إلقامة 
 العرب" قبل أن يقضوا على اليهود.

علينا أن ندرك وأن نتصرف على هذا اإلدراك بأن هناك الءات كبيرة معروفة للجميع تحكم األحزاب 
اإلسرائيلية، إذ إن الرهان على الخالفات ما بينها في الوضع الفلسطيني الحالي مجرد أضغاث 

تستدعي بناء المشروع الوطني الذي ينطلق مما يجمع الفلسطينيين، مع األخذ أحالم، ألن األولوية 
 بالحسبان ما يميزهم ويفرقهم في تجمعاتهم المختلفة.

ال يجب االستهانة بإعالن نتنياهو بضم األغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات والتعامل معه 
لصهيوني الذي اعتمد منذ البداية على خلق كأنه دعاية انتخابية، ألن هذا جزء أساسي من المشروع ا

حقائق على األرض، ثم ترسيمها قانونًيا ومؤسسًيا في الوقت المناسب، حتى خطة "إيغال ألون" التي 
تقوم على ضرورة االحتفاظ بغور األردن، ويكرر مختلف األحزاب  1967طرحت بعيد حرب حزيران 

سيطرة اإلسرائيلية على غور األردن، والفرق األساسي في دعاياتهم أثناء االنتخابات وبعدها ضرورة ال
 فيما بينهم بين من يريد الضم اآلن، أو ضمن اتفاق مع بقاء السيطرة اإلسرائيلية إلى أن يتم ذلك.

ما الخطة الفلسطينية في اليوم التالي بعد كل من جرى من فرض حقائق احتاللية على األرض، 
ارعة لتصفية القضية الفلسطينية، ويمكن أن يجري، سواء إذا ومن فرض خطة أميركية إسرائيلية متس

 فاز نتنياهو أو غانتس، أو شكال مًعا حكومة وحدة وطنية، أو ذهبا إلى انتخابات ثالثة؟
ال يوجد بديل وال خطة ملموسة، وإنما مجرد إعالنات عن عدم التفريق بين مناطق )أ( و)ب( و)ج(، 

ن دون وقفها، ما يجعل الحديث عن إلغائها في حال تم الضم ووقف العمل باالتفاقيات الموقعة م
مثل الشيك بال رصيد. فما نراه مجرد ادعاءات عن خطط وضعت وخطوات نفذت، ويجري االستعداد 
لتنفيذها، مثل االستعداد لشراء النفط من بلدان أخرى، مع أن هذا ضمن اتفاق باريس وليس خروًجا 

 أكثر ما نرى طحًنا.عليه، ومع ذلك نسمع حوله جعجعة 
يقول واقع الحال إن من أوصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها ال يستطيع أن يخرجنا منها، ما دام ال 
يزال مقتنًعا أن طريق أوسلو صحيح أو إجباري وال يمكن الخروج منه، وأن إلغاءه أو التخلي عنه 

لى دوامة المفاوضات العبثية، مع أن يخدم إسرائيل، وأن المخرج منه إعادة إنتاج شبيه له والعودة إ
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الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تخلت عنه منذ فترة طويلة وال تريد إلغاءه حتى ال تتحمل المسؤولية 
عن ذلك، وحتى تبقي الفلسطينيين مقيدين بالتزاماته. فعملية السالم ماتت منذ زمن ويجب دفنها، 

د أن هذه الخطوة أو تلك أدت إلى نسفها، ما يعكس ويجب على القادة الفلسطينيين الكف عن تردي
 استمرار التعلق بأذيال أوسلو.

عاًما على  50عاًما على إقامة إسرائيل، وأكثر من  70كما يشير واقع الحال إلى أن أكثر من 
عاًما على اتفاق أوسلو؛ أوجد بنية كاملة سياسية واقتصادية  26، ومرور 67احتاللها في العام 

وثقافية وأمنية، أوجدها ويغذيها ويقويها أصحاب المصالح الذين نموا في ظل االحتالل  واجتماعية
واالنقسام، وانتشروا في ظل غياب البدائل الحقيقية، وهم يرون أن استمرار االتفاقات وااللتزامات هي 

وثروة ال بمنزلة بوليصة تأمين على الحياة الستمرار السلطة، والوضع الذي حققوا منه وفيه نفوًذا 
 يمكن التفريط بهما بسهولة.

يبقى باب األمل مفتوًحا ألن األغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني مهددة في وجودها ومصالحها 
وحقوقها، وتعاني من هذا الوضع، وال تزال صامدة في وطنها، وتحمل حلمها بالعودة في تجمعات 

 كفاح لتحقيق أهدافها وطموحاتها الفردية والوطنية.اللجوء والشتات. واألهم ال تزال مستعدة لمواصلة ال
هناك ما يشير إلى أن العالم مقبل على نظام عالمي جديد متعدد األقطاب، لن تكون فيه يد الواليات 
المتحدة وإسرائيل العليا، ولعل ما يجري في المنطقة وعلى امتداد العالم، وبما في ذلك تفجيرات 

يدل وبشكل متسارع، خصوًصا إذا لم يكن هناك رد أميركي أو من معامل شركة أرامكو السعودية، 
أطراف أخرى، بأن شمس اإلمبراطورية األميركية بدأت بالمغيب، وهناك عالم وإقليم يتشكالن من 

 جديد، ويمكن جًدا أن يكون فيهما مكان الئق لفلسطين والعرب إذا وفروا المستلزمات المطلوبة.
 17/9/2019مركز مسارات، 

 
 قرارات اإلسرائيلية ال توفر شرعية لالحتاللال .39

 د. سعيد الشهابي
يخطئ من يظن أن قرار بنيامين نتنياهو ضم الضفة الغربية للكيان اإلسرائيلي انطلق من الدوائر 
اإلسرائيلية فحسب، فهو أكبر من هذه الدوائر وأخطر من أن يكون صادرا عن جهة واحدة. 

هذا القرار الكارثي فمن المؤكد أن هناك جهات عربية تدعمه فباإلضافة للشراكة األمريكية في 
 ألسبابها الخاصة.

لقد أصبح التخلص من القضية الفلسطينية هما يراود قوى الثورة المضادة التي يتألف تحالفها من 
هذا الهم ازداد ضغطا على اصحابه «. إسرائيل»السعودية واالمارات ومصر والبحرين باالضافة لـ 
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االخير، وبالتحديد بعد الربيع العربي الذي أرعب انظمة الدول المذكورة نظرا لما يتضمنه في العقد 
من ابعاد استراتيجية ذات اثر مباشر على القضية الفلسطينية. فعلى مدى سبعة عقود متواصلة بقيت 
فلسطين وقضيتها هّما للمناضلين، ليس في فلسطين او العالم العربي فحسب، بل حتى في الدول 
االخرى من أمريكا الالتينية الى افريقيا وشرق آسيا. وبرغم المؤامرات المتواصلة النهائها، ما تزال 
هذه القضية مشتركة في اذهان المناضلين في بلدان كثيرة سواء كانت تشيلي ام جنوب افريقيا ام 

همت القضية في الهند، كما هي هّم للمناضلين خصوصا النقابيين في اغلب الدول األوروبية. وقد سا
بلورة فهم عام مشترك بين المناضلين بانها تجسيد للصراع بين البرجوازية والطبقة العاملة، بين 
المستعمرين وحركات التحرر، بين الرأسمالية واالشتراكية، بين الحالة االسالمية وأعدائها، وبشكل 

ا محدودة منها الصراع ضد النظام عام، بين الحرية واالستبداد. هذه السمات لم تتوفر عليها اال قضاي
العنصري في جنوب افريقيا، والحركات المناهضة لالستعمار في دول العالم الثالث خصوصا في 
الهند بزعامة المهاتما غاندي. واصبحت قضية فلسطين مرتبطة بشكل مباشر بالقضايا الثورية وسمة 

ية )التي تمثلها الواليات المتحدة لكل مناضل، وعنوانا لكل نظام ثوري ينتصر على القوى الرجع
 األمريكية( في اي بلد من بلدان العالم الثالث.

قرار حكومة نتنياهو ليس مزحة ابدا بل مؤشر لمشروع خطير تتواصل فصوله بدون توقف. فنقل 
الواليات المتحدة سفارتها الى القدس كان خطوة خطيرة على طريق مصادرة القدس جملة وتفصيال 

ارات الدولية التي تقضي بعدم شرعية االحتالل اإلسرائيلي لهذه المدينة المقدسة. كما ان وتجميد القر 
السياسات المتواصلة لتهويد المدينة وغلق مساجدها، واالقتحامات اليومية للحرم القدسي من قبل 
وزراء حكومة نتنياهو والعناصر المتطرفة، كل ذلك يؤكد وجود خطة خطيرة النهاء القضية 

طينية بكافة الوسائل: العسكرية والسياسية والدبلوماسية. ولضمان دعم عربي رسمي لتلك الخطة الفلس
االجرامية، فقد تم توظيف عدد من الحكومات العربية ضمن مشروع تصفية القضية. وما التطبيع 
المتواصل مع اإلسرائيليين من قوى الثورة المضادة اال جانب من خطة تصفية القضية. وللتشويش 
على عمق الخطة وشمولها وحجمها الكبير، اختيرت حكومة البحرين لتتصدر مشهد التطبيع، وفق 
خطط نفسية لتحييد المشاعر العامة العربية واالسالمية تجاه القضية. ومن الخطأ قراءة تصريحات 

واالسالمية  والمبررة لجرائمها وعدوانها على الدول العربية« إسرائيل»وزير خارجية البحرين الداعمة لـ 
االقليمية، بانفصال عن مجمل الخطة الهادفة لتصفية القضية. كما ان استقبال الوزراء الصهاينة في 
المنامة وفتح المجال لهم للتجول في المناطق الشعبية ليس قرارا خاصا بحكومة البحرين بل جزء من 

نية. فال بد من غلق ملفها مشروع التطبيع الذي ال يمكن ان ينجح في ظل استمرار القضية الفلسطي
 لتختفي من الوجدان الشعبي العربي واالسالمي تدريجيا.
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استحالة تصفية القضية الفلسطينية بالطريقة التي يأملها نتنياهو وداعموه، فهي قضية شعب وليست 
 قضية سالح، والشعوب األبية ال تستسلم مهما كان ثمن الصمود

يكيا، لمحو فلسطين وكسر شوكة اهلها متواصلة، ويعتقد االجراءات اإلسرائيلية، المدعومة أمر 
مخططوها ان تباعد االجيال المقبلة عن اصل القضية سيصرف االنظار عن عنوان اسمه 

حقيقة واقعة ال يستطيع احد الغاءها. هذا ما يصرح به بعض « إسرائيل»وستصبح « فلسطين»
الذي ال يتعب نفسه في الحلم بقيام دولة  «الواقعي»السياسيين وفي مقدمتهم وزير خارجية البحرين 

الواقعية في نظر المهزومين ان تقبل الوضع القائم وتستسلم «. إسرائيل»فلسطينية، او انكار وجود 
له. الواقعية ان تستسلم لعدوك، خصوصا اذا كان سيحميك من غضب القريبين منك حين تختلف 

قيم االنسانية او المرجعية الفكرية او االخالقية او معهم. الواقعية تعني غياب المبادئ الثابتة او ال
ولكن في مقابل هذه الواقعية «. واقعي»الدينية التي تفرض عليك مواقف قد تتناقض مع ما تعتقد انه 

هناك الحق الذي ال يسقط بتقادم الزمن، بل يبقى ثابتا يستهوي جماهير واسعة مستعدة للدفاع عنه. 
ال ال تملك سوى الحجر الذي تستخدمه لحماية نفسها، او بيانا بليغا يؤكد هذه الجماهير قد تكون اطفا

وضعوها النفسهم وصاغوا « مبادئ»قداسة الحق والموقف المؤسس عليه. اإلسرائيليون ينطلقون من 
سياساتهم لتتناغم معها. وااليمان بها ليس محصورا بهم فحسب، بل يتم اجبار المنبطحين من الحكام 

السعودي محمد سعود الذي طرده « المدون »ستسالم لها وترويجها. فعندما ذهب العرب على اال
الفلسطينيون من القدس في شهر تموز/يوليو الماضي الى القدس لترويج التطبيع مع االحتالل كان 
ذلك ضمن مشروع التطبيع الذي يتم ترويجه بهدوء. كما انهالت الجماهير بالنقد الالذع لوزير 

عندما برر العدوان اإلسرائيلي على ثالث دول عربية: لبنان وسوريا والعراق وقطاع  خارجية البحرين
 غزة..

اإلسرائيليون مستمرون في سياسة ازالة الوجود الفلسطيني من الضفة الغربية، ويخططون لعدوان 
واسع على القدس. وفي ظل صمت العالم العربي الذي يقوده في الوقت الحاضر تحالف قوى الثورة 

مضادة، شعر المحتلون بالقوة، فضاعفوا في الفترة االخيرة عدوانهم على الوجود الفلسطيني في كافة ال
االراضي المحتلة. وفي االسبوع الماضي سلمت قوات االحتالل عائلتي األسيرين نصير وقاسم 
عصافرة )من بلدة بيت كاحل شمال الخليل( إخطارات بهدم منزليهما بتهمة تنفيذ عملية قتل 

ستوطن. برغم ذلك يعيش اإلسرائيليون حالة توتر دائمة، فال يتوقفون عن القتل ابدا، وال يشعرون م
باألمن ما دام الفلسطينيون يشعرون بحقهم في ارضهم المحتلة. لذلك يقتلون ويسجنون ويبعدون 

مرار في ويهدمون ويدمرون. وقد استفادوا كثيرا من تواطؤ قوى الثورة المضادة مع جرائمهم، واالست
التعتيم على جرائم االحتالل. ومع استمرار مسيرات العودة التي تخرج كل اسبوع من داخل غزة الى 
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الحدود التي فرضها اإلسرائيليون على القطاع، يتواصل سقوط الشهداء الذين يتجاهلهم بشكل كامل 
م الذي يتنكر للحرية إعالم االنظمة العربية التي قطعت اشواطا في التطبيع مع إسرائيل. هذا العال

وحق البشر في العيش اغمض عينيه على قتل علي سامي علي االشكر، ذي السبعة عشر ربيعا 
سبقوه. وما اكثر الدماء التي اراقها االحتالل في مسيرات  300على الحدود مع غزة. واكثر من 

لة او عتاب للسفاحين العودة هذه، بينما تواصل االنظمة عالقاتها مع الكيان اإلسرائيلي بدون مساء
 المحتلين.

التواطؤ مع االحتالل اتخذ اشكاال تثير التقزز والغضب. انه تواطؤ ال يقتصر على ترويج حق قوات 
االحتالل في البقاء على ارض فلسطين فحسب، او السعي للتطبيع معها او االعتراف بالكيان الذي 

المقاومة لالحتالل بشكل مكشوف.  يحتل ارض فلسطين، بل اصبح المطبعون يستهدفون العناصر
واعتقال من تشك في تعاطفه معها « حماس»وما الحملة االخيرة التي تشنها السعودية على منظمة 

سواء من المواطنين السعوديين انفسهم ام الفلسطينيين العاملين في الجزيرة العربية، اال تأكيد لسياسة 
لب إسرائيلي محوري. القلق اإلسرائيلي ومعه داعموه القضاء على الكيانات الفلسطينية المبدئية كمط

المذكورون يتصاعد مع اصرار الفلسطينيين على الصمود والتصدي لالحتالل والعدوان، خصوصا 
مع امتالكهم اسلحة جديدة اعادت قدرا من التوازن العسكري مع العدو. فانتشار الطيارات المسيرة 

اليمن، اصبح هاجسا لدى الجهات التي تمارس العدوان والصواريخ المتطورة سواء في فلسطين ام 
على اآلخرين وتحتل أراضيهم وتعتقد أنها قادرة على الهيمنة المطلقة وتحقيق النصر العسكري 
الحاسم. وسرعان ما تصطدم بالواقع. وقد جاء استهداف منشآت ارامكو النفطية في منطقتي بقيق 

 الذي تعيشه السعودية بسبب عدوانها على اليمن. وخريص االسبوع الماضي ليظهر فداحة الوضع
من هنا يتأكد استحالة تصفية القضية الفلسطينية بالطريقة التي يأملها نتنياهو وداعموه، فهي قضية 
شعب وليست قضية سالح، والشعوب األبية ال تستسلم مهما كان ثمن الصمود، هذا درس من 

 لم او يفهم.فلسطين وافغانستان واليمن، لمن اراد ان يتع
 16/9/2019القدس العربي، لندن، 

 

 نتنياهو يتّوج ملكًا أو سجينًا! .40
 حافظ البرغوثي

اليوم )الثالثاء( مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإما أن يفوز الليكود في « اإلسرائيليون »يقرر 
سيمثل أمام المحكمة  ، وهو اللقب المحبب إليه منذ صغره، أو أنه«ملك إسرائيل»االنتخابات ويصبح 
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بتهمة الفساد ليسجن مثل سلفه إيهود أولمرت الذي أدين بالرشوة، والرئيس األسبق موشيه قصاب 
 الذي أدين باالغتصاب والتحرش الجنسي.

الحملة االنتخابية لنتنياهو كانت متميزة بالقلق والعصبية، استخدم فيها كل أسلحته من الجوسسة 
والحط من قدر الصوت العربي واليساري، وأقحم الجيش في حملته، وتوجيه االتهامات لخصومه، 

وشن عمليات عسكرية في سوريا والعراق ولبنان ألهداف انتخابية، وكشف أسرارًا عسكرية عن إيران 
أوقفت « فيسبوك»أحرجت الموساد، وأطلق خطابًا من الكراهية ضد النواب العرب، حتى أن إدارة 

بسبب هذا الخطاب، ثم هدد بحرب على غزة، لكن انفجار صاروخين  ساعة 24صفحة الليكود لمدة 
قرب أسدود، وهربه عن المنصة عندما كان يلقي خطابًا في المدينة كان نذير شؤم عليه. وفي 
النهاية كان يستعد إلعالن ضم الضفة الغربية بالكامل إلى الكيان االحتاللي، لكن أمرًا ما في 

إعالنه وتغيير صيغته إلى ضم األغوار وشمال البحر الميت؛ حيث عقد اللحظة األخيرة دفعه لتأجيل 
جلسة حكومته هناك، وقيل إنه خاض صراعًا مع قادة أجهزته األمنية على مدى ساعة من 
المكالمات والصراخ المتبادل؛ ألنهم حذروه من خطورة هذه الخطوة والعزلة الدولية لالحتالل وتفجر 

 األوضاع في المنطقة.
إنه استأذن ترامب إلعالن تأييده للضم، لكن األخير اكتفى ببيان عن أن محادثات الدفاع ويقال 

المشترك بين البلدين ستمضي قدمًا، وجاء تصريح ترامب حول الموضوع عابرًا وعامًا لدعم نتنياهو 
 انتخابيًا فقط. ثم أطاح ترامب بحليف نتنياهو وهو مستشاره لألمن القومي جون بولتون، كما أن
ترامب خذل نتنياهو في الملف اإليراني، وأعلن عن استعداده للقاء الرئيس اإليراني حسن روحاني. 
في تلك األثناء خطط نتنياهو للقاء الرئيس الروسي بوتين في سوتشي بعد تعذر تلبية األخير دعوة 

لماضية؛ حيث نتنياهو لزيارة الكيان، ولكن اللقاء كان على عكس اللقاء السابق قبل االنتخابات ا
كان مفقودًا في حرب « إسرائيلي»حظي باستقبال رسمي في الكرملين، وعاد حاماًل رفات جندي 

، وعاد مزهوًا بما أنجزه الستمالة أصوات المهاجرين الروس اليهود وغير 1982لبنان منذ غزوه العام 
رفاته السياسي، فقد اليهود في االنتخابات. لكن في لقاء سوتشي يوم الخميس الماضي عاد حاماًل 

جعله بوتين ينتظر ثالث ساعات قبل أن يستقبله، وكان اللقاء عفويًا والتصريحات متناقضة، حيث 
ادعى نتنياهو أنه حصل على موافقة الستمرار القصف في سوريا، لكن وزير الخارجية الروسي، 

 لن تعمل هناك.« ئيلإسرا»سيرغي الفروف صرح بأن نتنياهو تعهد باحترام السيادة السورية وأن 
وعلق الخصم اللدود لنتنياهو وهو أفيغدور ليبرمان على لقاء سوتشي وهو الخبير في الشأن الروسي؛ 
ألنه مهاجر من هناك ويعتمد على الصوت الروسي أن من يعرف البروتوكول الروسي يعرف أنه ال 

ثالث ساعات. وفهم  يهمل التفاصيل، ويفهم لماذا جعل الرئيس الروسي ضيفه نتنياهو ينتظر



 
 
 
 

 

 32 ص             5036 العدد:             9/17/2019الثالثاء  التاريخ: 

                                    

المحللون أن بوتين ابتعد مسافة عن نتنياهو؛ ألن استطالعات الرأي المتوالية تشير إلى صعوبة 
تشكيله الحكومة المقبلة في ظل عدم حسم أي من المعسكرين )أي اليمين من جهة والوسط واليسار( 

ء نتنياهو في األمم المتحدة بعد معركة االنتخابات لمصلحته. فبينما قال الرئيس ترامب إنه يتطلع للقا
االنتخابات، في إشارة إلى أنه يتوقع فوزه، إال أن بوتين قال إنه يأمل في استمرار التعاون مع من 

 «.إسرائيل»تفرزه االنتخابات في 
حتى ساعات قليلة قبل االنتخابات كان التعادل سيد استطالعات الرأي بين معسكري اليمين ومعسكر 

لكن دون حسم واضح لمن ستكون « أزرق وأبيض»برئاسة الجنرال بيني غانتس الوسط واليسار 
التي تحدد شكل الحكومة المقبلة. ومع « بيضة القبان»الفرصة لتشكيل الحكومة، ويظل ليبرمان هو

أنه يقترب قلياًل من تأييد غانتس إال أنه يفضل أن يشارك في حكومة وحدة بين الليكود وأزرق 
ى الرئاسة. ذلك أنه في تاريخ دولة االحتالل تم تشكيل حكومات وحدة من اليمين وأبيض بالتناوب عل

والوسط واليسار في األوقات الحرجة التي تتطلب دخول حرب، ويبدو أن الظروف الحالية تتطلب 
ذلك، كما أن ليبرمان يريد تحقيق هدفين، األول إبعاد المتدينين عن الحكومة وفرض التجنيد 

والثاني إبعاد اليسار والعرب عن الحكومة. وفي كلتا الحالتين إضعاف نتنياهو  اإلجباري عليهم،
الحقًا؛ ألن الهدف النهائي لليبرمان هو خالفة نتنياهو في قيادة معسكر اليمين، فهو هدفه األكبر 

 منذ أن بدأ حياته السياسية مديرًا لمكتب شارون.
 17/9/2019الخلي ، الشارقة، 

 
 اليهودية: هل فات األوان؟ الدولة الديمقراطية .41

 تشاك فرايليخ*
منذ عشرات األعوام يحّذر المعلقون من آثار الخطوات السياسية واالجتماعية التي تحدث في 
إسرائيل، وفي هذا اإلطار يعتقدون أن المعركة االنتخابية القريبة هي معركة حاسمة. فعاًل، 

واحدة بل مع مرور الزمن. واآلن وصل  التحذيرات كانت صحيحة، لكن المستقبل ال ينبلج دفعة
بوضوح. المشروع الصهيوني المستنير لن يستطيع الصمود أربعة أعوام إذا استمر المجتمع في 
السير بالخطوات التي يسير فيها، اآلن، وربما تكون هذه االنتخابات الفرصة األخيرة إلنقاذه. ستة 

 أخطار أساسية تتمثل فيما يلي:
احتمال كان يبدو منذ سنة فقط مجرد هذيان،  -في ضم رسمي للضفة الغربية  الخطر األول، يتمثل

لكنه تحول إلى حقيقة بعد تبنيه من قبل رئيس الحكومة وأحزاب اليمين. في الكنيست ُتطرح مختلف 
االقتراحات، بدءًا من الضم المحدود وصواًل إلى الضم الكامل، واالثنان خطران؛ فالضم المحدود 
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ن يجر عنفًا فلسطينيًا قاسيًا، ووقفًا للتعاون األمني مع السلطة. وسيضطر الجيش يمكن أيضًا أ
اإلسرائيلي إلى السيطرة مجددًا على مناطق هي اليوم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ويمكن أن 

مليون فلسطيني. في غزة أيضًا، سيؤدي ضم  2.6تجد إسرائيل نفسها مسؤولة مجددًا عن نحو 
ات فعل عنيفة، ما سيجبر الجيش اإلسرائيلي على السيطرة مباشرة على نحو مليوني الضفة إلى رد

فلسطيني. في مثل هذه الحالة ستوقف الدول الداعمة مساعدتها للسلطة، وسيقع عبء تمويل مليوني 
 فلسطيني على عاتق إسرائيل. وسيكون بين نهر األردن والبحر المتوسط أغلبية غير يهودية.

يكمن في االقتراب السريع من نقطة "الالعودة"، التي لن تستطيع أي حكومة، حتى لو الخطر الثاني 
كانت "يسارية"، منع نشوء دولة ثنائية القومية بعدها. وهناك من يقول إننا سبق أن تخطينا هذه 

في التسعينيات استوعبت  -النقطة، ليس بسبب عدم إمكان إجالء هذا العدد الكبير من المستوطنين 
بل ألن القوة السياسية  -ئيل من دون اضطرابات جمهورًا من المهاجرين أكبر بعشرة أضعاف إسرا

 للمستوطنين ومؤيديهم ستمنع مثل هذا اإلجالء.
من السكان في إسرائيل وفي الضفة هم من غير اليهود، وليسوا شركاء في الحلم  %40حاليًا نحو 

ه لكان يوجد في إسرائيل وفي المناطق الواقعة الصهيوني، وهذا بعد االنفصال عن غزة، الذي لوال
تحت سيطرتها أكثرية غير يهودية. وعلى الرغم من وجود أغلبية ساحقة من الشعب تعارض بشدة 
الدولة الثنائية القومية، فإن جزءًا منها يتصرف مثل النعامة وسيصوت لمصلحة أحزاب تقود نحو 

 الدولة الثنائية القومية.
ذي يتهدد الديمقراطية اإلسرائيلية بعد أعوام من الفساد المنهجي في المعايير الخطر الثالث هو ال

العامة وقيم سيادة القانون. إذ يقف على رأس الحكومة رجل توجَّه ضده لوائح اتهام )وخاضع لجلسة 
استماع(، ويحاول السيطرة على وسائل اإلعالم، ومن خاللها السيطرة على مفاتيح أساسية في 

يفرضه القانون. لقد ُأدينت زوجته بجرائم جنائية، ويواجه وزراء في حكومته جلسات مجاالت ما 
استماع ولوائح اتهام، ويتصرف آخرون بالتأكيد بصورة غير الئقة، وجميعهم يزعزعون شرعية تطبيق 

 القانون ومحكمة العدل العليا. لم يعد هناك من يشعر بالخجل.
ة التي ال تستطيع أن تصمد لوقت طويل في وجه التحريض الخطر الرابع هو المس بالوحدة الوطني

الذي يؤججه بنيامين نتنياهو ومؤيدوه. رسائل وضيعة الغرض منها تضخيم المارد الطائفي، يجري 
بثها على الدوام، والكراهية والعنف باتا قاعدة عامة. ونسيج العالقات الهش بين األغلبية اليهودية 

 م لضغوطهم المتزايدة، والتي تزداد سمومًا أكثر فأكثر.واألقلية العربية هو هدف دائ
الخطر الخامس يتمثل في الخطوات المتزايدة لفرض التدين. مؤخرًا بشرونا بأن وزارة التعليم استوعبت 

للتربية المدنية.  37للكيمياء، و 8أساتذة للفيزياء، و 7أستاذًا لتعليم اليهودية، وفقط  477هذا العام 
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ين الجنسين في مناسبات تحظى بتمويل حكومي، ويطبَّق ذلك أيضًا في كليات ويزداد الفصل ب
أكاديمية. في قواعد الجيش اإلسرائيلي ُيطلب من الجنود إطفاء هواتفهم النقالة يوم السبت. إذ يشكل 
الجمهور الحريدي، الذي يعتبر أن حاخاميه هم أصحاب الصالحية العليا ال قوانين الدولة أو القيم 

 رالية، خطرًا بارزًا على الديمقراطية، وهذا أيضًا يثقل على االقتصاد الوطني.الليب
الخطر السادس هو الخطر الذي يتهدد مكانتنا الدولية. في عهد ترامب المرح يبدو هذا الخطر 
غامضًا، لكن إسرائيل في رأي المجتمع الدولي تحولت إلى دولة متطرفة، وثمة توجهات لنزع 

ضًا إلى الواليات المتحدة. ويشهد المعسكر الديمقراطي، العمود الفقري التاريخي الشرعية تتسلل أي
إلسرائيل، تراجعًا في عدد المؤيدين إلسرائيل، وهذا يشمل أيضًا الجمهور اليهودي. ومؤخرًا سمعت 

 دعوات إلى المس بقدس األقداس، المساعدة األمنية.
ألخيرة فحسب، بل أيضًا عّما إذا كان األوان قد بناء على ذلك، فإن السؤال ليس عن االنتخابات ا

فات لوضع حد لنهاية إسرائيل المستنيرة والديمقراطية واليهودية. فاالستمرار في الخطوات التي تحدثنا 
هنا سيدهور إسرائيل بالتأكيد، وسيقود إلى ديمقراطية جزئية، وإلى سلطة كلية القدرة تقريبًا، وسيزداد 

 وستصبح االنتخابات شبيهة بتلك التي جرت في تركيا.المس بحقوق المواطن، 
* نائب رئيس مجلس األمن القومي سابقًا، ومؤلف كتاب سيصدر قريبًا بعنوان "العقيدة األمنية 

 إلسرائيل: استراتيجيا جديدة في عصر التغيرات".
 عن "هآرتس"

 17/9/2019األيام، رام هللا، 
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